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A
abbaubar | ulegający biodegradacji 

abbrechen [ˈapˌbʁɛçn̩] | przerwać

ablehnen | odrzucać 

abschaffen | zlikwidować 

ähnlich [ˈɛːnlɪç] | podobnie

ähnliches [ˈɛːnlɪçəs] | podobne 

Alarm schlagen | pot. bić na alarm 

alle möglichen Anlässe | wszelkie 

okazje

allgemein | ogólny 

alltägliche Einkäufe | codzienne 

zakupy

als Bezwinger Satans gelten |  

uchodzić za pogromcę szatana 

als Erholungs- und Freizeitoase 

dienen | pot. służyć jako oaza 

wypoczynku i spędzania wolnego 

czasu 

als etw. gelten | uchodzić za coś 

am eigenen Leib erfahren | pot. 

przekonać się na własnej skórze  

an der Müllhalde angekommen | po 

przybyciu na wysypisko śmieci 

an etw. glauben | wierzyć w coś 

an etw. zweifeln | wątpić w coś 

an psychischen Störungen leiden (Pl.) |  

cierpieć na zaburzenia psychiczne 

anbieten | oferować 

andernfalls | w przeciwnym razie

angenehm [ˈanɡəˌneːm] | przyjemny

angesichts [ˈanɡəˌzɪçt͡s] | w obliczu

ankündigen [ˈanˌkʏndɪɡn̩] | zapowiadać 

anschließend [ˈanˌʃliːsn̩t] | następnie 

ansprechen [ˈanˌʃpʁɛçn̩] | poruszać

ansprechend [ˈanˌʃpʁɛçn̩t] | zachęcający

anspruchsvoll | wymagający

anstatt [anˈʃtat] | zamiast 

anstrengend [ˈanˌʃtʁɛŋənt] | męczący, 

wyczerpujący 

anweisen | instruować

ärmere Länder (Pl.) | kraje uboższe

atemberaubend | zapierający dech  

w piersiach

auf dem Gesundheitssystem lasten |  

pot. obciążać służbę zdrowia

auf den ersten Blick | pot.  

na pierwszy rzut oka

auf den Kopf stellen | pot. stawiać 

na głowie

auf die 40 zugehen | pot. zbliżać się 

do czterdziestki 

auf die Barrikaden gehen | pot. 

strajkować 

auf eine entsprechende Art und 

Weise | w odpowiedni sposób 

auf einen Streich | pot. na raz

auf etw. achten | zwracać na coś 

uwagę 

auf etw. basieren | bazować  

na czymś

auf etw. setzen | pot. stawiać na coś 

auf etw. umstellen | pot. przestawić 

się na coś 

auf etw. verzichten | zrezygnować  

z czegoś 

auf etw. zurückzuführen sein | dać 

się czymś wyjaśnić, sprowadzać się 

do czegoś 

auf Flohmärkten oder über 

Kleinanzeigen verkaufen |  

sprzedawać coś na pchlich targach 

lub poprzez drobne ogłoszenia

auf keinen Fall | w żadnym wypadku

auf Papierberge verzichten (Pl.) |  

pot. rezygnować ze stosów papieru

auf Schritt und Tritt | idiom. pot.  

na każdym kroku 

auf Umwegen (Pl.) | pot. okrężną 

drogą

aufgeben | porzucać 

aufgeklärt [ˈaʊ̯fɡəˌklɛːɐ̯t] | oświecony

aufgrund | na podstawie 

aufklären | uświadamiać, informować 

aufkommen | pot. pojawiać się

aufnehmen | pobierać

Aufsehen erregen | wywołać 

sensację, poruszenie 

aufwachsen [ˈaʊ̯fˌvaksn̩] | dorastać
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aus etw. bestehen | składać się  

z czegoś 

ausgezeichnet | doskonały 

ausländisch [ˈaʊ̯slɛndɪʃ] | zagraniczny 

ausnahmsweise [ˈaʊ̯snaːmsˌvaɪz̯ə] |  

w drodze wyjątku 

ausreichen | wystarczać  

ausschalten [ˈaʊ̯sˌʃaltn̩] | wyłączać 

ausscheiden [ˈaʊ̯sˌʃaɪd̯n̩] | wydzielać 

ausscheiden | wydalać

ausschlaggebend [ˈaʊ̯sʃlaːkˌɡeːbn̩t] |  

decydujący, kluczowy 

ausschlaggebend | decydujący 

ausschweifend | rozpustny 

außergewöhnlich [ˈaʊ̯sɐɡəˌvøːnlɪç] |  

nadzwyczajny, nietypowy 

außergewöhnlich | nadzwyczajny

außerhalb [ˈaʊ̯sɐhalp] | poza

äußerst [ˈɔɪs̯ɐst] | nad wyraz 

ausspülen [aʊ̯sˈʃpyːlən] | wypłukać 

ausüben | wywierać 

B
baden | kąpać się

barmherzig [baʁmˈhɛʁt͡sɪç] | litościwy, 

miłosierny 

Baumbestände (Pl.) 

[ˈbaʊ̯mbəˌʃtɛndə] | zasoby leśne 

Beachtenswert ist, dass … | Godne 

uwagi jest to, że …, Warto zwrócić 

uwagę na to, że …

bedeuten | oznaczać

bedeutend | doniosły, znaczący

beeinflussen | oddziaływać 

befolgen | przestrzegać, stosować 

begehen | obchodzić

begleiten | towarzyszyć

begrenzen [bəˈɡʁɛntsn̩] | ograniczyć

behaupten | twierdzić 

beherbergen | dawać schronienie 

beherzt [bəˈhɛʁt͡st] | zdecydowany, 

odważny

beinhalten | zawierać

beispielhaft 

[ˈbaɪʃ̯piːlhaft] | przykładowy 

beliebt | popularny

benutzen [bəˈnʊt͡sn̩] | używać 

beobachten | obserwować 

bereit sein | być gotowym 

bereits | już

bergen | pot. skrywać 

beschäftigen [bəˈʃɛftɪɡn̩] | zajmować, 

absorbować 

beseitigen | likwidować

besitzen | posiadać 

bestehen [bəˈʃteːən] | istnieć 

bestimmen | określać

bestimmt | z pewnością 

besuchen | odwiedzać

betrachten | postrzegać 

betreffen | dotyczyć 

beunruhigen | niepokoić 

bewirken | sprawić

bezeichnen [bəˈt͡saɪç̯nən] | nazywać, 

określać

beziehungsweise 

[bəˈt͡siːʊŋsˌvaɪz̯ə] | lub też, a raczej

bezüglich [bəˈt͡syːklɪç] | odnośnie

bis dahin | tak długo, do tego czasu

bisher | dotychczas  

bleiben | pozostawać 

blitzschnell  | pot. błyskawicznie 

bombensicher | pot. pewny, 

murowany

D
dadurch [daˈdʊʁç] | przez to

daheim | w domu 

damit verbunden | związany z tym 

darstellen | stanowić 

darüber hinaus | ponadto, poza tym

dauern | trwać 

dem äußeren Anschein zum 

Trotz | idiom. pot. wbrew pozorom 

den Beschluss fassen | podejmować 

decyzję 

den Grundstein legen | pot. stworzyć 

podwaliny, położyć kamień węgielny   

den Hut ziehen | pot. chylić czoła 

den Wasserhahn 

abstellen | zamykać kran

dennoch | jednak
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doppelt | podwójnie

dreckig [ˈdʁɛkɪç] | pot. brudny

drehen [ˈdʁeːən] | kręcić 

dreifach | potrójnie

durchschlafen [ˈdʊʁçˌʃlaːfn̩] | przespać 

durchschnittlich | przeciętnie 

durchwühlen | pot. przekopać, 

przeszukać 

duschen [ˈduːʃn̩] | brać prysznic

NEUTRUM

das Atomkraftwerk, -e | elektrownia 

atomowa

das Auffinden | odnalezienie 

das Ausmaß | pot. skala, rozmiar 

das Bauwerk, -e | budowla

das Bedürfnis, -se | potrzeba 

das Befinden | samopoczucie 

das Bereitstellen entsprechender 

Medikamente | oddanie do 

dyspozycji odpowiednich leków

das Betäubungsmittel, - | środek 

znieczulający 

das Bildungsprogramm, -e |  

program edukacyjny 

das Blatt, Blätter | liść 

das Blut | krew 

das Bundesamt für Arzneimittel und 

Medizinprodukte (BfArM) | Niemiecki 

Urząd Federalny ds. Produktów 

Leczniczych i Wyrobów Medycznych

das Ding, -e | rzecz 

das Dreiländereck 

[dʁaɪ̯̍ lɛndɐˌʔɛk] | punkt, w którym 

stykają się granice trzech państw 

das Einwegprodukt, -e | produkt 

jednorazowy

das Elsass | geogr. Alzacja

das Engagement für etw. 

[ɑ̃ɡaʒˈmɑ̃ː] | zaangażowanie w coś 

das Fell | sierść 

das Flugblatt | ulotka 

das Gebäude, - | budynek 

das Gebiet | teren, obszar 

Das gehört sich doch auch so, oder? |  

Tak po prostu powinno być, nieprawdaż? 

das Gelüst, -e | zachcianka   

das Gemüse | warzywa

das Gerichtsurteil | wyrok sądowy 

das Geschirr [ɡəˈʃɪʁ] | naczynia 

das Gespräch, -e | rozmowa 

das Getränk, -e | napój 

das Gewässer, - | wody naturalne, 

zasoby wodne 

das Glas | szkło 

das Glück [ɡlʏk] | szczęście  

das Grenzgebiet [ˈɡʁɛnt͡sɡəˌbiːt] |  

obszar przygraniczny

das Grün- oder Braunglas | szkło 

zielone lub brązowe 

das Handeln | działanie 

das Handy, -s | telefon komórkowy

das Heimatland | kraj rodzinny 

das Herz [hɛʁt͡s] | serce

das Hindernis | przeszkoda 

das Lasttier, -e | zwierzę juczne

das Leben erscheint wenig 

lebenswert | życie wydaje się mało 

warte, aby je dalej ciągnąć

das Lebenswerk | dzieło życia 

das Lebewesen, - | istota żyjąca, 

żywy organizm 

das Leid | cierpienie 

das Lied | piosenka 

das Meer, -e | morze

das Meerestier, -e [ˈmeːʁəsˌtiːɐ̯] |  

zwierzę morskie

das Möbel, - [ˈmøːbl]̩ | mebel

das Müllentsorgungssystem |  

system wywozu śmieci

das Nilpferd, -e | hipopotam 

das Niveau [niˈvoː] | poziom 

das Obst | owoce

das Plastikpartikel, - | cząstka 

plastiku 

das Prinzip, -ien [pʁɪnˈt͡siːp] | zasada 
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das Rathaus | ratusz

das Rauschen | szelest, szum 

das Recht, -e | prawo

das sozialplanerische Konzept, -e |  

projekt dotyczący planowania 

społecznego 

das Sterbebett  | łoże śmierci

das Sterben erleichtern | ułatwiać 

umieranie

das Sterbenlassen | dopuszczenie 

do śmierci

das Streben nach etw. | dążenie  

do czegoś 

das Subjekt | ling. podmiot 

das Tier, -e | zwierzę

das Tierrecht, -e | prawo zwierząt 

das Übergewicht [ˈyːbɐɡəˌvɪçt] |  

nadwaga, otyłość 

das Ufer, - | brzeg 

das UNESCO-Welterbe | światowe 

dziedzictwo UNESCO

das unpersönliche Pronomen | ling. 

zaimek nieosobowy 

das Verabreichen von 

Medikamenten | podawanie leków

das Verhalten | zachowanie 

das Verkehrsnetz [fɛɐ̯ˈkeːɐ̯sˌnɛt͡s] | sieć 

komunikacji miejskiej

das Vorbild | wzór

das Weißglas | białe szkło 

das Wildpferd, -e | tarpan dziki 

(gatunek koniowatych) 

das Wohl [voːl] | dobro 

das Zähneputzen [ˈt͡sɛːnəˈpʊt͡sn̩] |  

mycie zębów

MASKULINUM

der Abfall, Abfälle | resztki, odpady  

der Abstecher [ˈapˌʃtɛçɐ] | pot. wypad

der Alltag | codzienność

der Aluminiumdeckel | aluminiowe 

wieczko 

der Anhänger, - [ˈanˌhɛŋɐ] | zwolennik 

der Auffassung sein, dass … | być 

zdania, że …

der Aufsatz [ˈaʊ̯fˌzat͡s] | wypracowanie 

der Ausflug | wycieczka 

der Ausgangspunkt | punkt wyjścia

der Austausch | wymiana

der Bau | budowa 

der Becher [ˈbɛçɐ] | kubek

der Befürworter | zwolennik 

der Begriff | pojęcie 

der Bereich [bəˈʁaɪç̯] | obszar, dziedzina 

der Berg, -e | góra

der Besitz [bəˈzɪt͡s] | własność 

der Bestandteil, -e | element

der Besucher | odwiedzający

der Bewohner, - | mieszkaniec 

der Blick auf etw. | pot. rzut oka  

na coś 

der Bodensee | geogr. Jezioro 

Bodeńskie

der Bürger, - | obywatel 

der Chansonnier [ʃɑ̃ˈsɔ̃nje] | fr. 

pieśniarz

der Dichter [ˈdɪçtɐ] | poeta 

der Dünger [ˈdʏŋɐ] | nawóz 

der Durchbruch [ˈdʊʁçˌbʁʊx] | przełom 

der Einfluss auf etw. | wpływ na coś 

der Einsatz | zaangażowanie

der Einwohner, - | mieszkaniec 

der Einzelhandel | handel detaliczny 

der Einzelne, -n | jednostka, 

pojedynczy człowiek 

der Elefantenschutz | ochrona słoni

der Elektroschrott | odpady 

elektroniczne

der Erhalt | otrzymanie

der Erwerb | zakup, nabycie 

der Erzengel [ˈeːɐ̯t͡sˌʔɛŋl]̩ | rel. archanioł

der Europarat | Rada Europy

der Familien- und Freundeskreis |  

grono rodziny i przyjaciół 

der Fluch | przekleństwo

der Fluss, Flüsse | rzeka

der Freundschaftsdienst |  

przyjacielska przysługa 

der Gärtner | ogrodnik 
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der Geburtstag, -e | urodziny

der Gedenktag | dzień pamięci 

der Gefallen | przysługa

der Geheimtipp | pot. poufna 

wskazówka

der Gehweg, -e [ˈɡeːˌveːk] | droga  

(dla pieszych)

der Gelehrte, - [ɡəˈleːɐ̯tə] | uczony

der Geliebte | ukochany 

der Genießer, - | koneser

der Gesundheitsminister | minister 

zdrowia

der Grund | powód

der Joghurtbecher [ˈjoːɡʊʁtˌbɛçɐ] |  

kubeczek po jogurcie 

der Kampf | walka

der Kampf für etw. | walka o coś 

der Kampf gegen Windmühlen | pot. 

walka z wiatrakami

der Kampfgeist | duch walki

der Kinderstuhl, -stühle | krzesełko 

dziecięce 

der Kinderwagen | wózek dziecięcy 

der Klimawandel | zmiana klimatu 

der Kohlestrom [ˈkoːləˌʃtʁoːm] | prąd 

produkowany na bazie węgla

der Körper | ciało 

der Künstler, - | artysta 

der Ladebehälter, - [ˈlaːdəbəˈhɛltɐ] |  

pojemnik załadowczy 

der Lebensraum, -räume | biol. biotop 

der Märchenwald | bajkowy las 

der Mehrwegkaffeebecher, -  | kubek 

wielokrotnego użytku do kawy 

der Meinung sein, dass … | być 

zdania, że …

der Methangasausstoß 

[meˈtaːnˌɡaːsˈaʊ̯sˌʃtoːs] | emisja metanu 

der Mitbürger, - | współobywatel

der Mittdreißiger [ˈmɪtˈdʁaɪs̯ɪçˌʔ] |  

pot. osoba między trzydziestym  

a czterdziestym rokiem życia 

der Mönch | mnich

der Monostoffstrom | przepływ 

monomateriałowy 

der Müll [mʏl] | śmieci 

der Müllwägen | samochód służący 

do wywozu śmieci 

der Musikliebhaber, - | pasjonat 

muzyki 

der Nationalfeiertag | święto narodowe 

der Nationalsozialismus | narodowy 

socjalizm 

der Natur- und Kulturgutschützer |  

osoba działająca na rzecz ochrony 

przyrody i dóbr kultury

der natürliche Lebensraum | biol. 

naturalne siedlisko 

der Naturliebhaber, - | pot. miłośnik 

przyrody

der Oberengadin | geogr. dolina  

w szwajcarskim kantonie Graubünden

der Ökostromanbieter | dostawca 

ekologicznego prądu 

der Patientenwille | wola pacjenta 

der Plastikverbrauch | zużycie 

plastiku

der Plastikwahnsinn | pot. 

plastikowe szaleństwo

der Preis, -e | nagroda 

der Restmüll | odpady nienadające 

się do ponownego przetworzenia 

der Rhein | geogr. Ren

der Rheinübergang | przejście  

przez Ren

der Rohstoff, -e [ˈʁoːˌʃtɔf] | surowiec 

der Römer, - | Rzymianin

der Ruhm | sława

der Sandstein | piaskowiec

der Satzteil | ling. część zdania 

der Sauerstoff [ˈzaʊ̯ɐˌʃtɔf] | tlen 

der Schaden | szkoda

der Schadstoff, -e  | substancja 

toksyczna

der Schauspieler | aktor 

der Schriftsteller | pisarz 

der Schüler, - [ˈʃyːlɐ] | uczeń 

der Schwarzmarkt | pot. pej. czarny 

rynek
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der Schwerpunkt [ˈʃveːɐ̯ˌpʊŋkt] | pot. 

istota, główny nacisk, priorytet 

der Secondhandladen, -läden | sklep 

z odzieżą używaną

der Seidenweber, - | tkacz jedwabiu 

der Sitz [zɪt͡s] | siedziba

der Spaziergang, -gänge | spacer 

der Spaziergänger, - | pieszy

der Sprössling, -e [ˈʃpʁœslɪŋ] | pot. 

latorośl, pociecha 

der Staatsrassismus 

[ˈʃtaːt͡sʁaˈsɪsmʊs] | rasizm panujący  

w danym państwie 

der Sterbehilfeverein, -e |  

stowarzyszenie opiekujące się 

ludźmi chorymi i umierającymi, 

którzy planują eutanazję 

der Stierkampf | walka byków

der Stoff, -e | materiał

der Strand, Strände | plaża 

der Straßengraben | rów przydrożny 

der Strohhalm, -e | słomka

der Strom [ʃtʁoːm] | prąd

der Tag der deutschen 

Einheit | Dzień Jedności Niemiec 

der Täter einer Handlung | sprawca, 

wykonawca czynności 

der Teller, - | talerz

der Teufelskreis | pot. błędne koło

der Tipp, -s | pot. wskazówka, rada 

der To-Go-Becher | pot. jednorazowy 

kubek na wynos 

der Tod | śmierć

der Treibstoff [ˈtʁaɪp̯ˌʃtɔf] | paliwo

der Tropenwald | las tropikalny 

der Umweltschutz | ochrona 

środowiska

der Umweltschützer [ˈʊmvɛltˌʃʏt͡sɐ] |  

osoba angażująca się w działalność 

na rzecz ochrony środowiska 

der Unfall, Unfälle | wypadek 

der Unterricht | zajęcia lekcyjne 

der Unterschied | różnica

der Ursprung | pochodzenie 

der Vertreter, - | przedstawiciel, 

zwolennik  

der Verzehr [fɛɐ̯ˈt͡seːɐ̯] | konsumpcja 

der Vorschlag | propozycja 

der Vorteil | zaleta

der Vorzug, Vorzüge  | zaleta

der Wagen | samochód 

der Wald | las 

der Waldbegeisterte, -n | osoba 

zachwycająca się lasem 

der Weinberg, -e | winnica 

der Welttierschutztag | światowy 

dzień ochrony zwierząt 

der Wiederverwertungs- bzw. 

Schmelzprozess | proces recyklingu, 

względnie proces topienia 

der Wille | chęć, wola 

der Wissenschaftler, - | naukowiec 

der Zweck [t͡svɛk] | cel 

der/die Angehörige, -n | krewny(-a)

der/die Behinderte, -n |  

niepełnosprawny(-a)

der/die Schwerstkranke, -n | ciężko 

chory(-a)

der/die Sterbende | umierający(-a)

der/die Verbündete, -n | sojusznik 

(-czka)

FEMININUM

die Abstimmung | głosowanie

die Anerkennung | uznanie 

die Ansicht, -en [ˈanˌzɪçt] | pogląd

die Aufgabe, -n | zadanie

die Augenweide | pot. uczta dla oka

die Ausbeutung | wykorzystywanie 

die Ausrede | wymówka 

die Aussage | wypowiedź 

die Auszeichnung, -en | odznaczenie

die Bäckerei, -en | piekarnia 

die Begrifflichkeit, -en | pojęcie

die Belastung | obciążenie

die Bequemlichkeit | wygoda

die Besiedelung | zasiedlenie

die Bevölkerung | ludność 

die Bevölkerungsdichte | gęstość 

zaludnienia
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die Bewegung | ruch

die Bezeichnung | określenie 

die Biodiversität | bioróżnorodność

die Botschaft | przesłanie 

die Debütplatte | debiutancki krążek 

die Dekopflanze, -n | roślina ozdobna 

die Demenzerkrankung |  

zachorowanie na demencję

die Deutsche Gesellschaft für 

Humanes Sterben (DGHS) |  

niemiecka organizacja, która opowiada 

się za samostanowieniem pod koniec 

życia zgodnie z własną wolą 

die dichteste Besiedlungsrate |  

największa gęstość zaludnienia

die Doku | pot. film dokumentalny 

die Dunkelziffer | pej. nieujawniana 

publicznie liczba negatywnych 

społecznie faktów 

die Eindämmung | ograniczenie

die Einkäufe (Pl.) | zakupy

die Einrichtung | instytucja 

die Einstellung zu etw. | nastawienie 

do czegoś 

die Einwegverpackung, -en |  

opakowanie jednorazowe 

die Empfehlung | zalecenie 

die Entdeckungsreise, -n | wyprawa 

odkrywcza

die Entfaltung | rozwój

die Enthüllung, -en | ujawnienie 

die Entwicklung | rozwój 

die Erde | geogr. Ziemia

die Erinnerung an etw. |  

wspomnienie czegoś 

die Erkundung | odkrywanie, 

zwiedzanie

die Erscheinung | zjawisko 

die EU–Mitgliedsstaaten | państwa 

członkowskie UE

die Feierlichkeit | uroczystość 

die Fettleibigkeit | otyłość 

die folgenden Generationen |  

kolejne pokolenia

die Förderung [ˈfœʁdəʁʊŋ] |  

promowanie, wspieranie 

die Gabel, -n | widelec

die Gegenstimme, -n | głos przeciwny

die Gemeinde | gmina 

die gesamte Schuld in die Schuhe 

schieben | pot. zwalać całą winę

die geschäftsmäßige Förderung 

der Selbsttötung | interesowne 

wspieranie samobójstwa 

die gesellschaftliche Notwendigkeit |  

społeczna konieczność

die Gesundheit | zdrowie 

die Gewinnung | pozyskiwanie

die Gewohnheit, -en |  

przyzwyczajenie

die Gründung | założenie

die Hälfte [ˈhɛlftə] | połowa 

die Handlung, -en | działanie, czyn

die Heimat | strony rodzinne 

die Herausgabe | wydanie 

die Herstellung | produkcja 

die heutige Zeit | dzisiejsze czasy

die Hochzeit, -en | wesele

die Hoffnung | nadzieja 

die Hürde [ˈhʏʁdə] | przeszkoda

die Jagd nach Profit | pogoń  

za zyskiem 

die Kinderei | pot. dziecinada 

die Kirche, -n [ˈkɪʁçə] | kościół 

die Klarheit | przejrzystość 

die Kleidung | ubranie

die Kleinigkeit, -en | drobiazg

die Konsumgesellschaft |  

społeczeństwo konsumpcyjne

die Kraft | siła

die Kreislaufwirtschaft | gosp. 

gospodarka cyrkulacyjna 

die Kreuzerhöhung | rel. Święto 

Podwyższenia Krzyża Świętego 

die Kriegsfotografin | fotografka 

wojenna 

die Kunststoffabfälle | odpady  

z plastiku

die Lage | położenie

die Landkarte | mapa
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die Landschaft | krajobraz

die Lebensqualität | jakość życia 

die Lebensweise [ˈleːbn̩sˌvaɪz̯ə] |  

styl życia 

die Leidenschaft | pasja 

die Leitung | przewodnictwo 

die lineare Wirtschaft | gosp. 

gospodarka linearna 

die Männergeschichten (nur Plural) 

[ˈmɛnɐɡəˈʃɪçtə] | pot. romanse  

z mężczyznami

die Maßnahme, -n [ˈmaːsˌnaːmə] |  

środek zaradczy 

die Meeresfrüchte | owoce morza

die Mehrwegalternative, -n |  

alternatywa wielokrotnego użytku 

die Mehrwegverpackung, -en |  

opakowanie wielokrotnego użytku

die Menge -n | ilość

die Menschenwürde bewahren |  

zachować ludzką godność 

die Mitfahrgelegenheit 

[ˈmɪtfaːɐ̯ɡəˌleːɡn̩haɪt̯] | możliwość 

skorzystania z wolnego miejsca  

w samochodzie

die Mittlere Brücke | Most Środkowy 

(najstarszy most przechodzący  

przez Ren w Bazylei)

die Möglichkeit, -en | możliwość

die Müllabfuhr | wywóz śmieci 

die Müllhalde | wysypisko śmieci 

die Müllkippe, -n | wysypisko śmieci 

die Müllquelle, -n | źródło śmieci 

die Mülltrennung [ˈmʏlˌtʁɛnʊŋ] |  

segregacja śmieci 

die Mülltrennungsanlage, -n | zakład 

zajmujący się segregacją odpadów 

die Nachrichtenplattform 

[ˈnaːxʁɪçtn̩platˌfɔʁm] | internetowa 

platforma informacyjna 

die Nahrung [ˈnaːʁʊŋ] | pokarm

die Naturschutzbewegung | ruch  

na rzecz ochrony przyrody

die Nordsee | geogr. Morze Północne

die Öffentlichkeit | opinia publiczna 

die Ostseeküste [ˈɔstzeːˌkʏstə] |  

wybrzeże Morza Bałtyckiego 

die Parkanlage, -n | park

die Patientenverfügung | DNAR 

(ang. Do Not Attempt Resuscitation), 

deklaracja podpisywana przez pacjenta  

z prośbą o niepodejmowanie przez 

lekarzy resuscytacji w momencie 

zatrzymania u niego krążenia krwi 

lub oddechu

die PET- Flasche | butelka PET 

(plastikowa butelka wykonana  

z politereftalanu etylenu)

die Pfandflasche, -n | butelka  

z kaucją zwrotną

die Pflanze, -n [ˈpflantsə] | roślina 

die Pflicht [p͡flɪçt] | obowiązek 

die Plastikflut | pot. fala plastiku, 

plastikowa powódź 

die Plastikrückstände | pozostałości 

po plastiku

die Plastiktüte, -n [ˈplastɪkˌtyːtə] |  

plastikowa torba na zakupy 

die Plastikverpackung, -en |  

plastikowe opakowanie

die Prävention [pʁɛvɛnˈt͡sio̯ːn] |  

prewencja, zapobieganie 

die Produktionsumstände (Pl.) 

[pʁodʊkˈt͡sio̯ːnsʊmˌʃtɛndə] |  

okoliczności produkcji  

die Rangliste, -n | ranking

die Recycle-Anlage, -n | zakład 

recyklingowy

Die Rede ist von … | Mowa o …

die Regelung, -en | ustalenie

die Regierung | rząd

die Restmülltonne | pojemnik  

na odpady resztkowe 

die Robbenjagd | polowanie na foki

die Schlacht [ʃlaxt] | bitwa 

die Schmerzlinderung | złagodzenie 

bólu 

die Seele [ˈzeːlə] | dusza

die Seuche [ˈzɔɪç̯ə] | pot. plaga

die Sicht [zɪçt] | widok
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die Spende, -n [ˈʃpɛndə] | datek

die Stärke [ˈʃtɛʁkə] | mocna strona

die Sterbehilfe | eutanazja

die Stiftung | fundacja

die Stufe, -n | stopień

die Suizidbeihilfe | pomoc  

przy popełnianiu samobójstwa 

die Tasche | torebka

die Tier- und Pflanzenwelt | świat 

zwierząt i roślin

die Tierwelt | świat zwierząt

die Todesangst lindern | łagodzić lęk 

przed śmiercią

die Tonne | pojemnik 

die Tötung [ˈtøːtʊŋ] | zabójstwo

die Tötung auf Verlangen |  

zabójstwo na żądanie

die Überbauung | nadmierne 

zabudowywanie terenu, stawianie 

zbyt wielu zabudowań na jakimś 

obszarze 

die Überdosierung eines 

Narkosemittels | przedawkowanie 

środka anestetycznego

die Übergangszeit [ˈyːbɐɡaŋsˌt͡saɪt̯] |  

pora przejściowa

die üblen Gerüche (Pl.) | przykre 

zapachy 

die Umsetzung | realizacja

die Umstellung | przestawienie  

die Umwelt | środowisko 

die Umweltverschmutzung |  

zanieczyszczenie środowiska 

die Unternehmensberatung 

[ʊntɐˈneːmənsbəˈʁaːtʊŋ] | doradztwo 

przedsiębiorstw 

die Unterschrift, -en | podpis 

die Unterstützung | pomoc, wsparcie

die urbane Entwicklung | rozwój 

obszarów miejskich  

die Veränderung, -en | przemiana 

die Verantwortung für etw. tragen |  

ponosić za coś odpowiedzialność 

die Verhaltensweise, -n | sposób 

zachowania się 

die Verpackungs- und 

Recycelgesetze (Pl.) | ustawy 

dotyczące opakowań i recyklingu  

die Verpackungsvariante | wersja 

opakowania 

die Verrechtlichung [ˈveːʁʁɛçtlɪçʊŋ] |  

prawne uregulowanie

die Verschleierung [fɛɐ̯ˈʃlaɪə̯ʁʊŋ] |  

ukrywanie, zatajenie

die Verschmutzung | zanieczyszczenie

die Verschnaufpause | pot. chwila 

wytchnienia

die Verstädterung | urbanizacja 

die Verwendung | stosowanie   

die Volksinitiative, -n | społeczna 

inicjatywa ustawodawcza 

die Voraussetzung, -en | założenie, 

przesłanka 

die Vorstandssitzung | posiedzenie 

zarządu 

die Wallfahrt, -en | pielgrzymka

die Wanderung, -en | wędrówka 

die Ware, -n | produkt, towar 

die Wasseranlage, -n | zbiornik 

wodny

die Wasserverschwendung |  

marnotrawstwo wody 

die Wegwerfgesellschaft | pej. 

społeczeństwo konsumpcyjne 

die Weiterverarbeitung | dalsze 

przetwarzanie 

die Weltgesundheitsorganisation |  

Światowa Organizacja Zdrowia 

die Weltpresse | prasa światowa

die weltweite Bevölkerung | ludność 

całego świata 

die Wertschätzung | uznanie, 

szacunek

die WG (Wohngemeinschaft) |  

mieszkanie wynajmowane wspólnie 

przez kilka osób 

die Wiedervereinigung | ponowne 

zjednoczenie 

die Wiederverwertung | recykling 
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die Wirkung | działanie, wpływ  

die Wirtschaft [ˈvɪʁtʃaft] | gospodarka

die Wissensvermittlung  |  

przekazywanie wiedzy 

die Wortart | ling. część mowy 

die Wurmkiste | skrzynka  

z dżdżownicami, które kompostują 

odpady biologicznego pochodzenia 

die Zweitwohnung, -en | drugie 

mieszkanie 

E
ebenfalls | również 

ebenso viele … wie … | równie dużo 

… jak …

egal | obojętnie 

ehemalig | były 

ehrlich [ˈeːɐ̯lɪç] | szczery 

ehrlich gesagt | szczerze mówiąc  

eigen | własny

eigentlich [ˈaɪɡ̯n̩tlɪç] | właściwie 

ein bewusst müllsparendes 

Einkaufs-verhalten | świadome 

zachowanie konsumenckie, które 

koncentruje się na kupowaniu 

niezapakowanych produktów 

ein Ende setzen | położyć kres, 

zakończyć

ein für alle Mal | pot. raz na zawsze

ein halbes Jahrtausend | pół 

tysiąclecia

ein harmonisches Ganzes bilden |  

tworzyć harmonijną całość 

ein Leben lang | przez całe życie

ein neues Gesetz einführen |  

ustanowić nowe prawo, wprowadzić 

nową ustawę  

ein ruhiger Fahrer | spokojny 

kierowca

ein ruhiges und geordnetes Leben 

führen | prowadzić spokojne  

i uporządkowane życie 

ein verfrühter Tod | przedwczesna 

śmierć 

eindrucksvoll | imponujący, 

wywierający silne wrażenie 

eine Bindung zu etw. haben | pot. 

być związanym z czymś 

eine Einkaufsliste erstellen |  

sporządzać listę zakupów 

eine entsprechende Menge an 

Bewegung | odpowiednia ilość ruchu 

eine ernstzunehmende Gefahr |  

poważne niebezpieczeństwo 

eine Handvoll | garść

eine künstliche Ernährung oder 

Beatmung | sztuczne odżywianie 

albo oddychanie 

eine Unmenge von etw. | pot. 

mnóstwo czegoś, cała masa czegoś 

eine wichtige Rolle einnehmen |  

odgrywać ważną rolę

einen Beitrag zu etw. leisten |  

przyczyniać się do czegoś 

einen Besuch wert | wart 

odwiedzenia

einen bleibenden Eindruck 

hinterlassen | pozostawić 

niezapomniane wrażenie

einen enormen Beitrag zu etw. 

leisten | przyczyniać się do czegoś  

w ogromnym stopniu  

einen Rekord aufstellen |  

ustanawiać rekord 

einer Sache Bedeutung beimessen |  

przywiązywać do czegoś znaczenie 

einfordern | żądać

einfügen | wstawiać 

einladend | zachęcający

einleiten | wprowadzać 

einschätzten [ˈaɪn̯ˌʃɛt͡sn̩] | oceniać

einsetzen [ˈaɪn̯zɛt͡sn̩] | stosować 

einstimmig | jednogłośnie 

einwerfen [ɛntˈleːʁən] | wrzucać 

einzeln [ˈaɪn̯t͡sln̩] | pojedynczy

einzugsbereit | gotowy  

do wprowadzenia się 

elektronische Geräte | urządzenia 

elektroniczne 

empfehlenswert | godny polecenia
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enthalten | zawierać

entleeren | opróżniać 

Entscheidungen treffen |  

podejmować decyzje 

entsprechend | odpowiednio 

entstehen [ɛntˈʃteːən] | powstawać

entweder … oder … | albo … albo …

erfolgen | nastąpić

erfordern | wymagać 

erfüllen [ɛɐ̯ˈfʏlən] | spełniać

erhalten bleiben | zachować się 

erhöhen [ɛɐ̯ˈhøːən] | podwyższyć

erklären [ɛɐ̯ˈklɛːʁən] | wyjaśniać 

erklärt | deklarowany 

erlangen | zyskać

erlauben | pozwalać 

erneuerbar | odnawialny 

ernsthaft | poważny 

erreichen [ɛɐ̯ˈʁaɪç̯n̩] |  

dotrzeć, osiągnąć

erschreckend | przerażający

ersetzen [ɛɐ̯ˈzɛt͡sn̩] | zastępować

erwachsen werden | dorosnąć

erweitern | poszerzać 

erwerben | nabywać

es freut mich, dass … | cieszy mnie, 

że …

Es handelt sich um … | Chodzi o …

Es ist aber zu betonen, dass … |  

Należy jednak podkreślić, że …

es ist höchste Zeit … | najwyższy 

czas …

es ist kein Ende in Sicht | pot. nie 

widać końca 

es ist ratsam | jest wskazane

Es lässt sich nicht bestreiten,  

dass … | Nie da się zaprzeczyć, że …

es liegt mir daran … | zależy mi  

na tym …

Es unterliegt keinem Zweifel,  

dass … | Nie ulega wątpliwości, że …

ethisch umstritten | kontrowersyjny 

pod względem etycznym 

ethisch verwerflich | etycznie naganny 

etliche (Pl.) [ˈɛtlɪçə] | liczne

etw. an jdn. verschenken |  

podarować coś komuś 

etw. ernst nehmen | traktować coś 

poważnie

etw. für richtig halten | uważać coś 

za prawidłowe 

etw. in die Wege leiten | pot. 

zainicjować coś 

etw. in Erinnerung bringen |  

przywoływać coś w pamięci 

etw. in Ordnung bringen | pot. 

doprowadzić coś do porządku

etw. ins Leben rufen | powołać coś 

do życia 

etw. pflegen | dbać o coś

etw. schaffen | pot. podołać czemuś 

etw. von etw. unterscheiden |  

odróżniać coś od czegoś 

etw. zu bieten haben | mieć coś  

do zaoferowania

etwas seinem Gewissen zuliebe tun |  

pot. zrobić coś, żeby mieć spokojne 

sumienie  

ewig | wiecznie 

F
fällen | wydawać (wyrok)

fast | prawie 

flächenmäßig | powierzchniowo,  

pod względem powierzchni 

fließen [ˈfliːsn̩] | przepływać

fördern [ˈfœʁdɐn] | wspierać

Fragen stellen (Pl.) | stawiać pytania 

Freundschaften knüpfen (Pl.) |  

nawiązywać przyjaźnie 

führen | prowadzić

Für den Fall, dass … | W razie gdyby …

für etw. berühmt sein | słynąć  

z czegoś 

für etw. gelten | dotyczyć czegoś  

für etw. stehen | oznaczać coś 

G
ganz [ɡant͡s] | całkowicie

gastfreundlich | gościnny

gebrauchte Kleidung | ubranie 

używane 
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gefährlich [ɡəˈfɛːɐ̯lɪç] | niebezpieczny 

gegen etw. kämpfen | walczyć 

przeciwko czemuś 

gegen etw. klagen | wnosić 

powództwo przeciwko czemuś

gegenwärtig | teraźniejszy 

gegründet | założony 

Gehen wir einen Schritt weiter. | pot. 

Idźmy krok dalej. 

geistlich | duchowy

Gelber Sack | worek na odpady  

z tworzywa sztucznego 

gelingen | dostać się

gemeinnützig [ɡəˈmaɪn̯ˌnʏt͡sɪç] |  

użyteczności publicznej, służący 

dobru powszechnemu 

genügen | wystarczać

genügend [ɡəˈnyːɡn̩t] | wystarczająco 

gepflegt [ɡəˈp͡fleːkt] | zadbany

gering halten | ograniczyć  

do minimum

gesamt | cały

geschehen | dziać się

geschmückt [ɡəˈʃmʏkt] | ozdobiony 

gesellschaftlich | społeczny 

gewinnen | pozyskiwać, wygrywać

gewöhnlich [ɡəˈvøːnlɪç] | zwykły 

gleichzeitig | jednocześnie

glücklicherweise | na szczęście 

großen Wert auf etw. legen |  

przykładać dużą wagę do czegoś 

gründen [ˈɡʁʏndn̩] | zakładać 

grundlos leiden | cierpieć bez powodu

gruselig | straszny, przerażający 

H
halbwegs | w miarę

hauptsächlich [ˈhaʊ̯ptˌzɛçlɪç] | głównie 

heilen | leczyć, uzdrawiać 

heilig | święty 

heiß diskutiert werden | pot. być 

przedmiotem gorących dyskusji

herkömmlich | tradycyjny 

herrlich [ˈhɛʁlɪç] | cudowny

herstellen | produkować 

hervorbringen | wydawać 

hervorstechend | rzucający się w oczy

heutzutage [ˈhɔɪt̯t͡suˌtaːɡə] |  

w dzisiejszych czasach, obecnie 

hierzulande | tutaj (w tym kraju)

hiesig [ˈhiːzɪç] | tutejszy

hilfsbereit | uczynny, skory  

do udzielenia pomocy 

hinkommen | pot. dostać się

hinter etw. stecken | pot. kryć  

się za czymś  

hinzukommen | dochodzić

hochkomplexe Maschinen (Pl.) |  

bardzo złożone maszyny 

I
Ich bin mir da zu hundert Prozent 

sicher, dass … | W tej kwestii jestem 

w stu procentach pewien, że …

ich kann deine Meinung nicht 

teilen | nie podzielam twojej opinii  

ich muss Julia und Steffan Recht 

geben | muszę przyznać Julii  

i Stefanowi rację 

ich würde gerne deine Meinung 

aufgrei-fen | chętnie nawiązałbym 

do twojej opinii 

im Falle | w przypadku

im Gegensatz zu etw. |  

w przeciwieństwie do czegoś

im Grünen | pot. na łonie natury 

im Notfall | w razie konieczności

im Visier haben | pot. mieć na oku

immer wieder | wciąż

immer wieder aufs Neue | pot. ciągle 

na nowo 

imstande sein | być w stanie 

in aller Munde sein | idiom. pot. być 

na ustach wszystkich 

in die Praxis umsetzen | wcielać  

w życie 

in die Tat umsetzen | wprowadzać 

w czyn 
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in eine Lage geraten | znaleźć się  

w jakiejś sytuacji 

in einem zentralen Register 

hinterlegen | wpisywać do rejestru 

centralnego

in etw. bestehen | polegać na czymś 

in höchsten Tönen | pot. w samych 

superlatywach

in sein | pot. być w modzie, być  

na topie 

in Standby-Modus bleiben |  

pozostawiać w trybie gotowości

in Umlauf bringen | wprowadzić  

w obieg

in Wirklichkeit [ˈvɪʁklɪçkaɪt̯] |  

w rzeczywistości 

in Zukunft | w przyszłości 

innerhalb | w obrębie

ins Auge stechen | pot. rzucać  

się w oczy

insbesondere | przede wszystkim

insgesamt | łącznie 

intakt | nienaruszony

irgendwann | kiedyś 

J
jdm. das Leiden ersparen |  

zaoszczędzić komuś cierpienia

jdm. etw. überreichen | wręczać 

komuś coś

jdm. etw. weitergeben | przekazywać 

coś komuś

jdm. etw. zur Verfügung stellen |  

oddać coś komuś do dyspozycji

jdm. zur Last fallen | być dla kogoś 

ciężarem

jdm. zustimmen | zgadzać się z kimś 

jdn. auf etw. aufmerksam machen |  

zwracać komuś uwagę na coś

jdn. zu etw. anregen | zachęcać 

kogoś do czegoś 

jdn. zu etw. verpflichten |  

zobowiązywać kogoś do czegoś 

jdn. zum Ehrenbürger küren |  

wybierać kogoś na honorowego 

obywatela  

jdn. zur Diskussion bewegen |  

nakłonić kogoś do wzięcia udziału  

w dyskusji 

jdn. zur Verantwortung ziehen |  

pociągnąć kogoś do odpowiedzialności 

K
kaputt gehen | pot. psuć się 

kaum verwunderlich | nic dziwnego

kaum zu durchbrechen sein | pot. 

być prawie nie do przełamania

kauzig [ˈkaʊ̯t͡sɪç] | dziwaczny, osobliwy 

kein Wunder | pot. nic dziwnego 

keine Sorge | pot. bez paniki, 

spokojnie 

keine Wünsche offen lassen |  

spełnić wszystkie życzenia, 

oczekiwania

kitschig [ˈkɪt͡ʃɪç] | kiczowaty 

kleine Schritte (Pl.) | pot. małe kroczki

knacken | pot. przebić

knapp | niecały 

kontinuierlich | ciągle, nieprzerwanie 

kostenpflichtig [ˈkɔstn̩ˌp͡flɪçtɪç] | płatny

künftig [ˈkʏnftɪç] | w przyszłości

kurzum | pot. krótko mówiąc

L
lachen | śmiać się 

landen | pot. lądować

lange im Gedächtnis bleiben | pot. 

na długo pozostać w pamięci

langlebig [ˈlaŋˌleːbɪç] | długotrwały

laut | według 

laut einer neuen Studie | według 

nowych badań 

laut eines Urteils des 

Bundesgerichts-hofs | według 

wyroku Trybunału Federalnego

lauten | brzmieć 

lebhaft [ˈleːphaft] | żywiołowy 

lediglich [ˈleːdɪklɪç] | zaledwie 

leeren [ˈleːʁən] | opróżniać 

leiten | prowadzić, kierować, 

zarządzać 
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letztendlich [lɛt͡stˈʔɛntlɪç] | pot. koniec 

końców, ostatecznie  

lose | luzem

M
malerisch | malowniczy

Maßnahmen einleiten | stosować 

środki

Maßnahmen ergreifen | podejmować 

działania

meinen | twierdzić 

meines Wissens | o ile mi wiadomo 

merken | zauważyć 

mit einer Freiheitsstrafe ahnden |  

być objętym  karą pozbawienia 

wolności

mit Leichtigkeit | z łatwością

mit Sicherheit | z pewnością

mitentscheiden | współdecydować 

mithilfe | za pomocą 

mittlerweile | w międzyczasie

möglichst lange | możliwie jak 

najdłużej  

möglichst wenig | możliwie jak 

najmniej 

müllfrei | wolny od śmieci 

mutmaßlich | przypuszczalny 

N
nach etw. streben | dążyć do czegoś 

nach Farbe trennen | segregować 

według koloru 

nahegelegen | niedaleki

nämlich [ˈnɛːmlɪç] | bowiem 

Naturforscher und -schützer (Pl.) |  

badacze i obrońcy natury 

neu bestätigen | potwierdzać  

na nowo

nicht gebräuchlich | nieużywany

nicht umsonst | pot. nie na darmo

niemals | nigdy

noch vor Kurzem | jeszcze  

do niedawna 

nötig [ˈnøːtɪç] | potrzebny

notwendig | konieczne 

nur so daherreden | pot. pej. rzucać 

słowa na wiatr  

O
offen | otwarty

offen sein | być otwartym  

(o człowieku) 

öffentliche Verkehrsmittel |  

publiczne środki transportu

ohne Weiteres | po prostu

ordentlich | porządny 

P
Palmöl vermeiden | unikać oleju 

palmowego

passieren | dziać się

per Hand | ręcznie 

prägen [ˈpʁɛːɡn̩] | kształtować

pressen | prasować (śmieci)

Produkten ein längeres Leben 

schenken| pot. ofiarować produktom 

dłuższe życie

Prognosen zufolge | według prognoz

qualitativ hochwertige Produkte |  

produkty o wysokiej jakości

Q
quasi [ˈkvaːzi] | tak jakby

R
rausgeben | wydawać

regelmäßig [ˈʁeːɡl ̩̩ mɛːsɪç] | regularnie 

reichen [ˈʁaɪç̯n̩] | wystarczać

reifen | dojrzewać

reparierfähig [ʁepaˈʁiːɐ̯ˈfɛːɪç] |  

nadający się do naprawy

Respekt zollen | lit. okazywać 

szacunek

riesig [ˈʁiːzɪç] | pot. olbrzymi 

rund um den Rhein | wokół Renu

S
sammeln | gromadzić

sauber [ˈzaʊ̯bɐ] | czysty 

schädlich [ˈʃɛːtlɪç] | szkodliwy  

schaffen | pot. dać radę

schätzen [ˈʃɛt͡sn̩] | szacować 

schicken | posyłać

schlechthin [ˈʃlɛçtˈhɪn] | wręcz

schleppend | opieszale 

schließlich [ˈʃliːslɪç] | w końcu 

schützen [ˈʃʏt͡sn̩] | chronić 
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schwer absetzbar | trudny  

do rozłożenia

schwer umsetzbar sein | być 

trudnym w realizacji  

schwören [ˈʃvøːʁən] | przysięgać

sehenswert | wart zobaczenia

sein Glück als jmd versuchen |  

spróbować swojego szczęścia jako ktoś

seinen eigenen Baum pflanzen |  

zasadzić swoje własne drzewo

seinen ökologischen Fußabdruck 

verringern | pot. zwiększyć swoje 

oddziaływanie na rzecz środowiska

seit langem | od dawna 

seltene Pflanzen- und Tierarten (Pl.) |  

rzadkie gatunki roślin i zwierząt 

sich an etw. erfreuen | pot. napawać 

się czymś 

sich anschließen [ˈanˌʃliːsn̩] | dołączyć 

sich auf etw. beschränken |  

ograniczać się do czegoś 

sich auflösen | rozpuścić się 

sich auszahlen | pot. opłacać się 

sich befinden | znajdować się 

sich bemühen | starać się  

sich durch etw. 

auszeichnen | odznaczać się czymś, 

wyróżniać się czymś 

sich durchsetzen [ˈdʊʁçˌzɛt͡sn̩] | pot. 

przebić się

sich entscheiden | decydować się  

sich entwickeln | rozwijać się 

sich etw. anhören | słuchać sobie 

czegoś 

sich etw. anschauen | obejrzeć sobie 

coś  

sich etw. besorgen | kupić sobie coś, 

zaopatrzyć się w coś 

sich etw. hingeben | oddawać się 

czemuś 

sich etw. merken | zapamiętać  

sobie coś 

sich etw. verschaffen | zapewniać 

sobie coś 

sich etw. vorstellen | wyobrazić 

sobie coś  

sich etw. widmen | poświęcać się 

czemuś, oddawać się czemuś 

sich etw. zu Herzen nehmen | idiom. 

wziąć sobie coś do serca 

sich Feinde machen | pot. narobić 

sobie wrogów

sich für etw. einsetzen | opowiadać 

się za czymś, wstawiać się za czymś 

sich für etw. engagieren |  

angażować się w coś 

sich für etw. entscheiden |  

zdecydować się na coś 

sich großer Beliebtheit erfreuen |  

cieszyć się dużą popularnością 

sich in die Quere stellen | pot. 

przeciwstawić się

sich lohnen | opłacać się

sich mit etw. auseinandersetzen |  

krytycznie się czemuś przyglądać, 

rozważać coś 

sich mit etw. beschäftigen 

[bəˈʃɛftɪɡn̩] | zajmować się czymś

sich mit etw. vertraut machen |  

zapoznać się z czymś  

sich niederlassen | osiedlić się

sich positiv auf etw. auswirken |  

pozytywnie na coś oddziaływać

sich über etw. erkundigen | zasięgać 

informacji o czymś 

sich über etw. Gedanken machen |  

zastanawiać się nad czymś  

sich um etw. scheren | pot. przej-

mować się czymś, troszczyć się o coś 

sich um jdn. kümmern | troszczyć 

się o kogoś 

sich widersetzen | sprzeciwiać się 

sinnlos | bezsensowny

so gut wie überall | pot. prawie 

wszędzie

sogenannt | tak zwany

solange | dopóki 

sorgenfrei | beztroski 

sowohl ... als auch ... | zarówno ... 

jak i ...
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sozusagen [ˌzoːt͡suˈzaːɡŋ̩] | tak zwany 

sparsam [ˈʃpaːɐ̯zaːm] | przynoszący 

oszczędności, ekonomiczny, 

oszczędnie

spießig [ˈʃpiːsɪç] | pot. pej. kołtuński 

stammen | pochodzić

ständig [ˈʃtɛndɪç] | ciągły 

statt [ʃtat] | zamiast 

stattdessen | zamiast tego 

StGB (Strafgesetzbuch) | kodeks karny

strafbar | karalny

streng [ʃtʁɛŋ] | surowy 

Studien zufolge (Pl.) | według badań 

südlich [ˈzyːtlɪç] | południowy

T
tatkräftig | energiczny, produktywny  

tatsächlich [ˈtaːtˌzɛçlɪç] | rzeczywiście 

tief einatmen | głęboko oddychać 

tierische Produkte | produkty 

pochodzenia zwierzęcego

Tierschützer und -freunde (Pl.) |  

obrońcy i przyjaciele zwierząt 

tödlich wirkend | mający śmiertelne 

działanie 

Ü
über etw. verfügen | dysponować 

czymś  

überall [yːbɐˈʔal] | wszędzie

übergangen | pomijany 

übergewichtig | otyły 

überhaupt [ˌyːbɐˈhaʊ̯pt] | w ogóle

übermitteln | przekazywać 

überschaubar | przejrzysty

überschreiten | przekraczać 

übersetzen [ˌyːbɐˈzɛt͡sn̩] | tłumaczyć 

überzeugt [yːbɐˈt͡sɔɪk̯t] | przekonany 

übrig sein | pozostawać 

U
umweltfreundlich | przyjazny 

środowisku 

umweltfreundlich | przyjazny  

dla środowiska

umweltvernichtend | niszczący 

środowisko

unbedingt | koniecznie 

unbekannt | nieznany

und wenn wir grad bei Bechern sind |  

pot. skoro akurat jesteśmy  

przy kwestii kubeczków 

und zwar | a mianowicie 

unermüdlicher Einsatz |  

niestrudzone zaangażowanie

unerträglich | nieznośny

unerwartet | nieoczekiwany, 

niespodziewany

ungefähr [ˈʊnɡəfɛːɐ̯] | mniej więcej 

ungenau | niedokładny

ungenutzte Gegenstände |  

niepotrzebne przedmioty

ungewöhnlich | niecodzienny

unklar | niejasny

unter anderem | między innymi 

unter bestimmten Bedingungen 

(Pl.) | pod pewnymi warunkami

unter Druck geraten | znaleźć się 

pod presją 

unterlassen | zaniechać  

untersagen | zabraniać 

unterstützen [ˌʊntɐˈʃtʏt͡sn̩] | wspierać 

Untersuchungen durchführen |  

przeprowadzać badania 

unverantwortlich |  

nieodpowiedzialny 

V
verändern [fɛɐ̯ˈʔɛndɐn] | zmieniać 

veranstalten | organizować

verarbeiten | przetwarzać 

verarbeitet | przetworzony

verbieten | zakazać

verbindlich [fɛɐ̯ˈbɪntlɪç] | obowiązujący

verbrauchen [fɛɐ̯ˈbʁaʊ̯xn̩] | zużywać

verbrennen | palić, spalać

verbummeln | pot. pej. marnować 

verdanken | zawdzięczać

verendet | zdechły 

verfassen | sporządzać

verhältnismäßig | stosunkowo

vermeiden | unikać 

vermüllt [fɛɐ̯ˈmʏlt] | zaśmiecony 

vermuten | przypuszczać
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veröffentlichen | opublikować 

verpackt | opakowany

verpesten | zatruwać

verpflichten | zobowiązywać

verringern | zmniejszać 

verschmelzen [fɛɐ̯ˈʃmɛlt͡sn̩] | pot. 

łączyć się w całość, stapiać się 

verschmutzt [fɛɐ̯ˈʃmʊt͡st] |  

zanieczyszczony 

verschwinden | zniknąć

versehentlich | przypadkowo

verseucht [fɛɐ̯ˈzɔɪç̯t] | skażony 

versterben [fɛɐ̯ˈʃtɛʁbn̩] | umrzeć

versuchen | próbować 

verteidigen | bronić 

verwechseln [fɛɐ̯ˈvɛksln̩] | mylić 

verwenden [fɛɐ̯ˈvɛndn̩] | stosować 

vielfältig [ˈfiːlˌfɛltɪç] | różnorodny 

vielversprechend [ˈfiːlfɛɐ̯ˌʃpʁɛçn̩t] |  

wielce obiecujący 

voll im Trend liegen | pot. być  

na czasie, modnym 

völlig [ˈfœlɪç] | zupełnie, całkowicie 

volljährig [ˈfɔlˌjɛːʁɪç] | pełnoletni

vollkommen | całkowicie, zupełnie 

vollständig abgebaut sein | być 

całkowicie rozłożonym

vom Markt nehmen | usunąć z rynku

von außen betrachtet | patrząc  

z zewnątrz 

von der Voraussetzung ausgehen, 

dass … | wychodzić z założenia, że …

von Erfolg gekrönt sein | być 

uwieńczonym sukcesem

von etw. Abschied nehmen |  

pożegnać się z czymś

von etw. bedroht sein | być czymś 

zagrożonym

von etw. begeistert sein | być czymś 

zachwyconym

von etw. betroffen sein | być 

dotkniętym jakimś problemem  

von etw. überzeugt sein | być  

o czymś przekonanym

von jdm. entzückt sein | być kimś 

zachwyconym 

von jdm. schwärmen | pot. 

zachwycać się kimś 

von klein auf | pot. od małego

vor allem | przede wszystkim

vor der Haustür | przed drzwiami 

domu 

vor der Tür | pot. pod nosem

vor etw. schützen [ˈʃʏt͡sn̩] | chronić 

przed czymś 

vor kurzem [foːɐ̯ ˈkʊʁt͡sm̩] | niedawno

voranschreiten | postępować  

vorhaben | mieć zamiar 

vorhin | dopiero co, przed chwilą 

vorsehen | przewidywać 

W
wachrütteln | pot. poruszyć, 

wstrząsnąć 

wahrhaftig | pot. prawdziwy

wahrnehmen | postrzegać 

wahrscheinlich | prawdopodobny

waschecht | pot. najprawdziwszy

waschen [ˈvaʃn̩] | myć  

Wasser abdrehen | zakręcać wodę

wegschmeißen | pot. wywalać 

wegwerfen | wyrzucać

weiterführen | kontynuować 

weltweit | na całym świecie

wenn nötig | w razie potrzeby

wertschätzen | szanować, doceniać 

wertvoll [ˈveːɐ̯tˌfɔl] | cenny 

widmen | poświęcić, przeznaczyć 

wie Pilze aus dem Boden schießen |  

idiom. pot. wyrastać jak grzyby  

po deszczu 

wiederverwerten | utylizować 

willkommen sein | być mile widzianym

winzig [ˈvɪnt͡sɪç] | drobny 

wirken | sprawiać wrażenie 

wirtschaftlich | gospodarczy 

wissenschaftlich 

[ˈvɪsn̩ʃaftlɪç] | naukowy

Z
zahlreiche (Pl.) | liczne  
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zahlreiche Ausgehmöglichkeiten |  

liczne możliwości spędzenia wolnego 

czasu poza domem 

zeitgemäß | współczesny  

zerstören [t͡sɛɐ̯ˈʃtøːʁən] | niszczyć

zu etw. beitragen | przyczyniać się 

do czegoś 

zu etw. führen | prowadzić do czegoś 

zu etw. gehören | należeć do czegoś 

zu etw. greifen | sięgać po coś  

zu Fuß | pieszo

zu Recht [t͡suˈ ʁɛçtˌ] | słusznie 

zufriedenstellen | zadowolić

zugleich [t͡suˈɡlaɪç̯] | jednocześnie 

zugunsten [t͡suˈɡʊnstn̩] | na rzecz 

zukünftig | przyszłościowy 

zulässig [ˈt͡suːlɛsɪç] | dozwolony

zum anderen | z drugiej strony

zum Ausdruck bringen | wyrażać

zum einen | z jednej strony

zum Schluss | na koniec 

zum Thema Mülltrennung stehen |  

zajmować stanowisko w sprawie 

segregacji śmieci 

zumindest | przynajmniej 

zunehmen [ˈt͡suːneːmən] | zwiększać 

się, wzrastać 

zur Verwunderung | ku zdziwieniu

zur Zeit [tsʊʁ ˈtsaɪt̯] | obecnie

zur Zerstörung der Regenwälder 

beitragen | przyczyniać się  

do niszczenia lasów deszczowych

zurückgehen | zmniejszać się 

zurückgeraten | dostawać się  

z powrotem 

zurückkehren [t͡suˈʁʏkˌkeːʁən] | wracać 

zurückstellen [t͡suˈʁʏkˌʃtɛlən] |  

przesunąć do tyłu

zusammenmischen [t͡suˈzamənˈmɪʃn̩] |  

mieszać ze sobą 

zuschreiben | przypisywać

zwingend | konieczne, niezbędne 

zwischen [ˈt͡svɪʃn̩] | pomiędzy


